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Week van de Industrie in het Noordzeekanaalgebied
In de herfstvakantie van vrijdag 20 tot en met zondag 29 oktober vinden in Wijk aan Zee, Beverwijk,
IJmuiden, en Zaanstad tal van activiteiten plaats
in het teken van de Week van de Industriecultuur. Met een bomvol cultureel programma van
onder meer theatervoorstellingen, haventochten,
muziek, culinaire rondleidingen, bedrijfsexcursies
en spectaculaire lichtprojecties laat het Noordzeekanaalgebied zijn rijke industriële verleden, heden
en toekomst zien.

zorgt voor maatschappelijk draagvlak voor een
duurzame toekomst van het industrieel erfgoed
en het wonen in een industriële omgeving.
De Week van de Industriecultuur verleidt bewoners en bezoekers tot het ontdekken van dit
bijzondere industriële landschap door middel
van een rijk scala aan culturele en educatieve
activiteiten. Bekijk het volledige programma van
de Week van de Industriecultuur op
www.industriecultuur.nl.
De week wordt op vrijdag 20 oktober om 19.00
uur geopend met een “Ode aan de Industrie” van
Egon Kracht, een spectaculaire, gratis toegankelijke, vertoning bij Een Zee van Staal. Beeldenpark Een Zee van Staal ligt in het duingebied van
Wijk aan Zee onder de rook van Tata Steel.
Exclusieve rondleidingen in de herfstvakantie
Altijd al eens binnen willen kijken bij TATA Steel,
Forbo Krommenie of Meneba? Benieuwd naar de
vorderingen van Rijkswaterstaat bij het bouwen
van de nieuwe zeesluizen in IJmuiden? Dit is je
kans! Deze bedrijven openen hun deuren voor
exclusieve rondleidingen aan geïnteresseerden.
De activiteiten zijn gratis toegankelijk, reserveer
wel vooraf je kaartje op www.industriecultuur.nl.

Geen regio in Nederland heeft zo’n rijkdom aan
industriële complexen als het gebied rond het
Noordzeekanaal. Aan de oevers van Zaan en IJ
pronken honderden monumentale gebouwen,
een complete staalkaart van onze industriële
talenten: molens, sluizen, gemalen, werven, pakhuizen, fabrieken, silo’s. Soms zijn de monumenten nog gewoon in gebruik, na een geschiedenis
die eeuwen omspant. Vaak hebben ze al een
andere bestemming gekregen, die de gebouwen
verzekert van een nieuw leven. Het ontsluiten van
de verhalen en bijzondere plekken in dit gebied

Speciale rondleidingen bij
Beeldenpark Een Zee van Staal
Zaterdag 21 oktober 14.00 uur – Kunstkennis
De stalen beelden hebben ieder hun verhaal. Tijdens deze rondleiding kom je alles te weten over
de beelden en hun relatie tot andere kunstwerken
uit de kunstgeschiedenis. Ooit gedacht dat de
koffiekan van Klaas Gubbels terug te vinden is in
het beeldenpark?

van staal. Welke bijzondere diersoorten zie jij
allemaal opdoemen in het duingebied in het
beeldenpark? Samen met je opa, oma, mama,
papa, broertjes, zusjes, vriendjes of vriendinnetjes tijgeren we door het hoge gras. De verhalen
van de stalen beelden worden verteld door een
gids, samen luisteren we hoe de beelden klinken
en klimmen op kunst.

Woensdag 25 oktober, 14.00 uur
Staalsafari speciaal voor kinderen!
Op avontuur tussen de monsterlijke beelden

Zaterdag 28 oktober 20.00 uur – Avondrondleiding. Avondwandeling waarin de door de duisternis aangevreten beelden het moeten opnemen

tegen een industrieel landschap dat sist en knalt
en in lichterlaaie staat. Met behulp van zaklantaarns halen we de plasticiteit van de beelden
terug uit het donker.
Zondag 29 oktober 13.00 en 15.00 uur - Dansante rondleiding met Sophia Maria Kienhuis
Bij ieder beeld wordt een dans, liedje, stukje
tekst of gedicht opgevoerd. Het wordt dus een
‘dansante rondleiding’ door autonoom dansend
kunstenaar Sophia Maria Kienhuis.
foto’s: Peter Neijenhoff

Aanpassingen Verlengde Voorstraat: oversteekplaats bij de Spar en de Zeecroft
Eindelijk is het dan zover. Er komt een veilige
oversteekplaats bij de Spar en de Zeecroft. In
verband met de transporten van strandhuisjes
zouden aanvankelijk de werkzaamheden op 16
oktober gestart worden. In overleg met de aannemer is nu afgestemd dat zij al op 2 oktober
starten, waarbij de Verlengde Voorstraat nog niet
wordt gestremd, maar zij wel al een deel van de
werkzaamheden kunnen uitvoeren. De werkzaamheden zullen in fasen worden uitgevoerd.

Deze fasering houdt in dat van 2 oktober tot en
met 13 oktober werkzaamheden op het Boothuisplein en in de parkeerstrook langs de Verlengde
Voorstraat plaatsvinden. Tijdens deze werkzaamheden worden er geen straten of wegen afgesloten en zijn er geen omleidingen.
Vanaf 16 oktober t/m 17 november vinden
werkzaamheden plaats ook aan de rijbaan van de
Verlengde Voorstraat, ten behoeve van de aanleg
van de middengeleiders.

Hierbij blijft het verkeer in westelijke richting
(richting centrum) mogelijk. Verkeer in oostelijke richting (richting Zeestraat, Wijk aan Zee
uit) wordt omgeleid via de Julianaweg.

Hier wordt alleen de deklaag gefreesd en een
nieuwe asfaltlaag aangebracht. In geval van nood
kunnen nood- en hulpdiensten hier wel gebruik
van maken.

In de laatste week wordt ook het asfalt op de
gehele Verlengde Voorstraat overlaagd. Dan is
enkele dagen de Verlengde Voorstraat geheel
afgesloten en wordt alle verkeer omgeleid via de
Julianaweg.

Eind september werd er een brief bij direct aanwonenden bezorgd en heeft de gemeente nadere
informatie op de website geplaatst en eventueel
op borden langs de Verlengde Voorstraat.
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DISCOVANCK
KAARTEN VERKRIJGBAAR AAN DE BAR

Hotel Villa de Klughte

Imko s Puur Zee
Ko aan Zee.

Wijn &

Een heerlijk verwenadres
Pur Sang!

www.hoteldeklughte.nl

ETEN
Vijf dagen (ma, di,
wo, vr en za)
van 15 - 21 uur

Donderdag is onze rustdag

GROENTE
Elke woensdag
van 16 - 18 uur
BROOD
Elke zaterdag
van 10 - 13 uur
ALL DAY
BREAKFAST
Elke zondag
van 10 - 15 uur

WAAR
Voorstraat 4
Wijk aan Zee
CONTACT
0251 295 326
06 41 50 45 86
LIKE
Facebook
‘Be My Guest’

www.imkos.nl
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Dorpsgenoten

Saskia van der Meij

Saskia is geboren in Haarlem, groeide op in
Beverwijk en kende Wijk aan Zee daardoor goed.
Toen zij veertien jaar geleden de voormalige bakkerswoning van bakker Dobber leeg zag staan, was
zij direct verkocht. Met dochter Nina, die hier is
geboren woont zij hier met veel plezier.
“Ik woonde in Amsterdam en wilde iets voor
mij zelf kopen. In Amsterdam was dat voor mij
onmogelijk, in de Zaanstreek geprobeerd. Maar
toen ik hoorde dat deze woning al anderhalf jaar
leeg stond, wist ik het, het wordt Wijk aan Zee.
Het huis stond zolang leeg omdat er al jaren niets
meer aan was gedaan. Daar moet je doorheen
kijken. Ik had een goede herinnering aan Wijk
aan Zee, vroeger gingen wij regelmatig met mijn
moeder na schooltijd op de fiets naar Wijk aan
Zee, soms bleven wij er tot acht uur ‘s avonds”.
“Al tien jaar werk ik bij Sixty Seven als Communicatie Adviseur. Het is interessant en veelzijdig
werk. Ik bespreek met cliënten en prospects hoe
zij hun bedrijf beter kunnen profileren en hoe
zij een strategie kunnen bepalen. Ik schrijf veel
tekst, reclameteksten voor onder andere advertenties voor websites en magazines. Ik werk mee
aan filmpjes, ik regisseer die ook zelf. Het is een
andere manier om het verhaal van een bedrijf
te vertellen, je moet goed luisteren, het gaat om
het verhaal dat je boven tafel krijgt. Het is zo
bevredigend, als je klaar bent en het eindresultaat voorlegt aan je cliënt en die zegt: ‘Wow, dat
zijn wij’. ‘Maar,’ zeg ik dan, ‘dit is wat u ons heeft
verteld’”.
“Ik heb een druk leven, mijn werk, de Smaakmarkt en daarnaast een sport die ik al 25 jaar
doe. Karate, ik train er al jaren en naast dat trainen ben ik ook docent. Ik doe dat in een sportschool in Amsterdam voor een groep vrouwen
en mannen, in de leeftijd van twintig tot zestig
jaar en mijn dochter Nina van veertien”.

“Toen ik in Wijk aan Zee kwam, had ik het gevoel dat ik iets voor het dorp wilde doen. In het
begin vond ik dat heel lastig omdat ik het idee
had dat ik mijn weg daarin niet zo kon vinden.
Op een gegeven moment vond ik de Smaakmarkt
zo leuk, omdat dit voor mijn gevoel het een
van de weinige evenementen in het dorp was,
waar het hele dorp bij elkaar kwam, waar echt
iedereen elkaar ontmoette. Het kwam zo goed uit
de verf en de sfeer was zo goed, dat ik tegen Ella
heb geroepen, ik wil je helpen. In februari belde
Ella en ben ik aangeschoven bij de voorbesprekingen. Het eerste jaar heb ik een beetje achter
Ella aangehobbeld, als assistent. Het tweede jaar
hebben wij samen de taken verdeeld en vanaf het
derde jaar deed ik alles zelf. Tegenwoordig loopt
het onder de vlag van SaWaZ en de TIP met een
grote groep vrijwilligers en een team waarbinnen we de taken verdelen: de programmering
van de muziek, de bouwploeg, de begroting en
de administratie, de vergunningen, de facilitaire
zaken, zoals het podium en de toiletten, de PR en
natuurlijk de coördinatie en de contacten met de
standhouders”.
“Na vijf jaar is het heel legitiem om met elkaar
nog eens naar het concept te kijken, wat is de
behoefte in het dorp. Gaan wij op de zelfde voet
verder, gooien wij het over een andere boeg of
stoppen wij ermee. De inspanningen van zoveel
mensen in het dorp moeten ook worden meegewogen. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers,
waarvan sommigen van een uur in de middag tot
twaalf uur in de nacht in de weer zijn. Vanuit de
gemeente krijgen wij nog weinig steun, de eerste
drie jaar kregen wij subsidie uit het aanjaagfonds
van de gemeente. Wij betalen een behoorlijk
bedrag aan precariorecht voor gebruik van het
plein. Dat moeten wij wel eerst terugverdienen, wij maken best veel kosten om alles neer
te kunnen zetten. Dus het moet komen uit de
opbrengst van de standhouders. Als je markt-

conforme tarieven vraagt, dan wil de één dit en
de ander dat. Het wordt dan hard werken om je
concept te bewaren. Het is een continue strijd,
SaWaZ draagt ook financieel bij. Dat is fijn, maar
dat betekent dat dit geld niet naar andere doelen
in het dorp gaat. Al zou de gemeente maar een
veegwagentje sturen, je mag als gemeente in je
handen knijpen dat de Smaakmarkt bijdraagt aan
de vitaliteit, verbinding én profilering van het
dorp, maar ook van de gemeente.

Het Alkmaars Straatorkest met
“Aso on Cruise”

Gestuwd door de zeestroom, de wind in het
zeil, vaart het schip op de oceaan….
Het Alkmaars Straatorkest gaat met de hele
groep op vakantie op een Cruiseschip. Wel
een verantwoorde klimaatneutrale vakantie
natuurlijk. De voorstelling speelt zich af op
het bovendek met een prachtig uitzicht over
ons land en, als het schip eenmaal wegvaart,
over andere streken. De reis brengt ze
overal. Van de polen waar de wereld zo koud
lijkt te zijn als ijs tot het midden van de stille
oceaan, waar alle zeestromen samenkomen.
Ook aan boord gebeurt natuurlijk van alles.
Kortom redenen genoeg om op zaterdag 7
okt. om 20.30 uur in Café De Zon klaar te
zitten om getuige te zijn van deze reis.
Kaarten a € 8,00 te reserveren op 0251373.201 of per mail op gr.cudovan@ziggo.
nl. Er is ook weer plaats voor nieuwe leden,
mail dan naar frankedam1@gmail.com .

Dit is een schoolvoorbeeld voor burgerparticipatie. Als team moeten wij eerst weten wat wij
willen en gaan daar binnenkort eens goed voor
zitten. Natuurlijk zullen wij ook de ondernemers
betrekken en vind ik dat het gedragen moet
worden door het dorp, dus als er mensen zijn, die
daarover mee willen denken en helpen, graag!
Dat kan de toekomst van de Smaakmarkt zijn”.
Tekst en foto: Georges van Luijk

Schoolkids maken
duin en strand schoon

Monumenten in Wijk aan Zee
Voorstraat 2 en 4: Woon-, winkel- en bovenhuis met jugendstildetails

Het in art-nouveaustijl opgetrokken pand (gemeentelijk monument) werd in 1908 gebouwd. Opdrachtgever was C. van Santen die in het linker gedeelte een brood- en banketbakkerswinkel had met
bovenwoning en linksachter een bakkerij. In het resterende deel van het pand bevond zich een beneden- en bovenwoning, de laatste toegankelijk via de St. Odulfstraat. In 1917 werd de gang en de aan de
St. Odulfstraat grenzende kamer en suite van de benedenwoning verbouwd tot café.
Bron: Historische Dorpswandeling. Uitgave: De TIP. Boekje te koop voor 2 euro.

Georges van Luijk en Claude Monet aan De Zaan

Claude Monet verbleef in 1871 vier maanden in de Zaanstreek en hij legde
in 25 schilderijen het oorspronkelijke karakter van de streek vast. Musée
d’Orsay in Parijs beroept zich er op dat ‘Tuinhuis aan de Zaan’ waarschijnlijk aan de Seine is geschilderd en het dus mogelijk geen Zaans tafereel
is, maar voor de Zaankanters blijft deze Monet een lieflijk tafereel aan de
Zaanoever. Kunstenaars werden via een oproep in het NHD editie Zaanstreek uitgenodigd om een interpretatie te maken van dit Monetschilderij.
Meerdere lezers stuurden hun interpretatie in en slechts enkelen werden in
de krant geplaatst, waaronder Georges van Luijk uit Wijk aan Zee.
“Als geboren Zaandijker had ik van horen zeggen, dat je een schilderij kon
maken van het theehuis aan de Zaan van Claude Monet. Ik ging direct aan
de slag en toen ik bijna klaar was, zag ik dat het niet het theehuis, maar
het tuinhuis moest zijn. Toch wilde ik het werk laten zien. Ik heb gebruik
gemaakt van gemengde techniek; pen, penseel, rolletje en zeefdruk”.

Welschap/Kinderopvang organiseert begin
oktober een nieuw thema: DE WERELD IS
VAN ONS ALLEMAAL.
BSO de Schatkist gaat op donderdag 26 oktober in samenwerking met de basisschool
een grote prik- en opruimactie organiseren
op het strand en door het duin.
Waarom wij dit zo een belangrijk thema
vinden is omdat wij juist willen meegeven,
dat de natuur erg kostbaar en kwetsbaar
is, en dat kinderen het goede voorbeeld
kunnen en willen geven. Kinderen kunnen
elkaar daar enorm in stimuleren, motiveren
en het is leuk om te zien als we de rollen nu
eens omdraaien. Wij willen het daarom ook
groots aanpakken!
Met alle BSO´s van welschap en met de
Vrijheit gaan wij het strand brandschoon
achterlaten en maken ons statement met
spandoeken die door kinderen ook zelf zijn
gemaakt! En wie weet, kunnen we nog een
positieve draai geven aan die bende, door er
iets grappigs van te knutselen!
Met overige spullen die we vinden, gaan wij
gelijk leren het afval te scheiden. Ondanks
dat er al van alles is gedaan om de rommel
tegen te gaan, is het nog steeds schrijnend
om te zien hoeveel bende mensen achterlaten in duin en op strand. Vooral blikjes,
flesjes en verpakkingen, daar komen kinderen nog weleens mee aanzetten op school.
Wij zeggen altijd, alle beetjes helpen! We
willen de aarde doorgeven, op een manier
die bedacht is door kinderen, voor kinderen.
Tekst: Sharon Wilgenburg
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Samen spelen op de Stetweg

Tijdens het feest met ijsjes en de draaimolen van
Zweefmolenaar/buurtbewoner Menno krioelt
het veldje van klauterende kinderen die allemaal
de nieuwe toestellen willen uitproberen.

enthousiast over de vruchtbare samenwerking
met de gemeente Beverwijk.
“Dit is eigenlijk een speelplek voor mensen van
0 tot 99 jaar” zegt Marc Kouwenhoven die zich
door een telkens veranderende functieomschrijving i.p.v. Wijkcoördinator nu Buurtverbinder
mag noemen. Hij legt uit dat Beverwijk een
Speelbeleidsplan heeft dat er onder anderen op
let dat speeltoestellen op plekken komen waar ze
het best tot hun recht komen. Zo is bijvoorbeeld
een eenzame wipkip die ongebruikt op een veldje
bij de Tappenbeckstraat stond naar de Stetweg
gehuppeld. Van een school die gesloopt werd in
Beverwijk komt het toestel met het scheepsnet.
Dit is zo mooi opgeknapt dat het er weer uitziet
als nieuw. Ook is er een splinternieuw toestel
aangekocht. Alle toestellen zijn veilig gekeurd.

Initiatiefnemers voor al dit moois zijn een aantal
dames uit deze kinderrijke buurt: Monique
Schellinger, Annemarie Limmen, Zemorah
Heijning en Annelies Zuiderduin.Ook zij zijn

Bert Kisjes zegt in het boek Een nieuwe wereld:
“Cultuur is het samenspel van mensen. In een
spel is er ruimte voor relativering. De beroemde
historicus Huizinga, een kenner van de Middel-

Op het speelveldje aan de Stetweg zijn deze
zomer vier nieuwe speeltoestellen geplaatst. Met
een daverend buurtfeest zijn ze op 6 september
officieel in gebruik genomen.
Wethouder Jacqueline Dorenbos die hagelstenen
en rukwinden trotserend op de fiets uit Beverwijk was gekomen om een lint met kinderen
door te knippen: ”Leuk dat het initiatief uit Wijk
aan Zee is gekomen. Dit is goed opgepakt door
Marc Kouwenhoven en Yariv Tall. Je ziet nu al
dat het veel gebruikt gaat worden.”

eeuwen, zei dat er in onze tijd niet genoeg wordt
gespeeld.”
De Stetweg en de gemeente Beverwijk laten zien
dat het kan, hoe het kan en dat het leuk is.
Tekst en foto’s Jan-Paul van der Meij

Rondje Wijk aan Zee bestaat 5 jaar

Vrijdag 13 oktober is het feest. In de expositie
periode 13/10- 7/1/18 bestaat de Kop van WaZ
12,5 jaar! Samen met 19 exposerende kunstenaars gaan we dit vieren. Marjoke Staal, Heleen
Vink, Dutch Polaroidgirl, Mirjam Bijwaard, Dre
Selling, Lydia Nederlof, Rien Doorn, Sonja Smit,
Margret de Wit, Georgien Wybenga, Jan van der
Land, Jopie Mellema, Jola Brokking, Sjanneke
van Herpen, Erik Meijer, Evelien Andrée Wiltens,
Georges van Luijk, Ginny Batholomée en Nikki
Kröder zijn van de partij. Een mooie mix aan
kunstenaars……..een aantal van het eerste uur,
enkele nieuwkomers in het dorp en ook kunstenaars die de KOP al een tijdje weten te vinden
voor hun werk.
Het belooft een heel uitlopende expositie te worden. Dit is ook waar de Kop van WaZ met een
flinke groep vrijwilligers al 12,5 jaar voor gaat.
Verrassend en laagdrempelig mensen in aanraking brengen met kunst. Tevens geeft de KOP
aandacht aan de kunst in het dorp. Wat en waar
is er allemaal kunst te zien? 19 plekken met hun
eigen (kunst)verhaal.
Vrijdag 13 oktober vanaf 17 uur in de Kunst
Ontmoetings Plek van Wijk aan Zee aan de
Voorstraat 12 is de feestelijke opening. www.
kopvanwaz.org

Een paar enthousiaste dorpsgenoten nam een
aantal jaar geleden het initiatief voor het realiseren van een wandelroute rondom het dorp. Zij
vonden dat er buiten het strandbezoek meer te
zien en te doen is in Wijk aan Zee.
Op 7 oktober 2012 werd de 5.5. km lange
wandelroute met cultuur-historische informatie
onder grote belangstelling in gebruik genomen:
Rondje Wijk aan Zee was een feit.
Een jaar later werd de Dorpswandeling gerealiseerd. Hierin wordt met historische foto’s het
verleden tot leven wordt gebracht. Er wordt
veel gebruik van de route gemaakt en dat is niet
verwonderlijk. Wandelen is de meest milieuvriendelijke manier van recreëren en bovendien
nog gratis. Onze omgeving is door de geschiedenis gevormd en door goed om je heen te kijken
ontdek je de verborgen verhalen uit het verleden.
Er is naast de historie ook veel natuur te ontdekken, zoals de specifieke flora van het Zeedorpenlandschap.
In de afgelopen vijf jaar is er veel gebeurd. De
bunkers op de route werden uitgegraven en
opgeknapt. De bunkerrondleidingen bleken een
schot in de roos. Deze trekken elke maand veel
bezoekers uit binnen- en buitenland.

Ook de Concertenreeks in de Dorpskerk werd
in een nieuw jasje gestoken en mag zich op een
toenemende belangstelling verheugen.
Op zondag 1 oktober wordt dit seizoen afgesloten
met een bijzonder concert. Aanvang 12.30 uur.
Arthur Verhagen gaat om 14.00 uur het Rondje
gidsen en de bunkers zijn weer open van 13.00
tot 16.00 uur.
Na afloop is er van 17.00 tot 19.00 uur een feestelijke bijeenkomst voor de vrijwilligers met een
hapje en een drankje in Duinpark Paasdal om dit
5e succesvolle jaar met elkaar af te sluiten. Wil je
wel eens kennis maken of meer informatie over
onze vereniging? Kom dan zondag tussen 17 en
19 uur gewoon even langs voor een praatje.
Rondje Wijk aan Zee kan nog steeds nieuwe vrijwilligers voor diverse functies gebruiken.
Wij zijn met name op zoek naar:
- een secretaris voor de administratie
- gastheren voor ontvangst van bezoekers in de
bunkers
- diverse kluswerkzaamheden
- mensen met groene vingers voor het onderhoud van de paden.
Aanmelden kan via info@rondjewijkaanzee.nl.
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis
aan huis bezorgd in Wijk aan Zee.
De Jutter is ook gratis verkrijgbaar bij:
Spar Supermarkt - Verlengde Voorstraat 56
Primera E. v.d. Watering - Julianaplein 11
Dorpshuis De Moriaan - Dorpsduinen 2
KOP van WaZ/De TIP - Voorstraat 12
Bezorging: Irene Gerlofsma
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
Redactie: Marian van den Hul, Georges van Luijk,
Angela van den Bos, Stephanie Dumoulin, Heleen
Vink, Jan-Paul van der Meij, Martine Bleyi.
Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 06-27827332
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
Inzenden kan tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen,
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze
om redactionele redenen in te korten. De inhoud
is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.
Anonieme of ongepaste inzendingen worden niet
geplaatst. Overname uit De Jutter mag, mits de
bron vermeld wordt. ‘Juttertjes’ mogen maximaal 25
woorden bevatten en zijn gratis voor dorpsbewoners
(maar een financiële bijdrage is welkom) en moeten
schriftelijk of digitaal aangeleverd worden.
Administratie/advertenties:
Peter Duin 0251-248551
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153
Abonnement: 20 euro per jaar, overmaken op bankrekening: NL52 RABO 0308 0598 67
t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk aan Zee.
(Met naam en adres)
De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.facebook.com/dorpskrantdejutter
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INGEBORG HOFSTÉ
PEDICURE & VOETMASSAGE

Certificaat diabetische/reumatische voet

Voor een afspraak bij
inki’s pedicure
Bel: 06-40990449
Of mail: info@inkispedicure.nl
www.inkispedicure.nl

Kunst Ontmoetings Plek
& Toeristen Informatie Punt
Voorstraat 12, 1949BH Wijk aan Zee
T 06 814 68 816

Al 12,5 jaar
Kunst Ontmoetings Plek Wijk aan Zee!
www.kopvanwaz.nl

OPEN:
vrijdag t/m dinsdag van 13 tot 17 uur
woensdag en donderdag gesloten

toeristen informatie punt
www.tipwijkaanzee.nl

!

We zijn
verhuisd

KOP van WaZ
Pantheon Drukkers
Staalstraat 129
1951 MA Velsen-Noord
telefoon 0251 - 296 351
info@pantheondrukkers.nl
www.pantheondrukkers.nl

Adv Jutter Pantheon_verhuisd.indd 1
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De hoeders van ons dorp: de KNRM
De komende maanden kijken wij naar de
mensen die zorgen dat wij in ons dorp veilig
en met plezier kunnen wonen. Deze hoeders
zijn niet zozeer de hoeders van ons dorp,
maar ook ver daarbuiten. Met nog 44 stations
en 75 reddingboten gestationeerd van Cadzand tot Schiermonnikoog zijn honderden
mannen en vrouwen 24 uur per dag, 365
dagen per jaar bezig met de veiligheid en de
redding van zeelui en watersporters.
Dat betekent dat een vrijwilliger op zijn eigen verjaardag, of die van zijn vrouw of kind,
zo maar kan worden opgeroepen en naar
het boothuis moet. Wij spraken met Dennis Schuijt, de schipper van de ‘Donateur’
en Peter Messchendorp, bemanningslid en
woordvoerder van het station Wijk aan Zee.
“Wij zijn allemaal vrijwilligers, 1100 mannen en
20 vrouwen, die langs onze zee- en IJsselmeerkust dag en nacht waakzaam en beschikbaar zijn”,
zegt Dennis. “Het werk langs de kust is weer heel
anders dan op het IJsselmeer. Daar heb je meer
watersport die vaker in de problemen komen.
Wij rukken ongeveer 30 keer op jaarbasis uit,
voornamelijk voor de kitesurfers, vermissingen
en kleine bootjes in de problemen. Toch hebben
wij ook ieder jaar wel een aantal heftige acties
waarbij het gaat om een omgeslagen rubberboot
of neergestort vliegtuigje”. Peter: “De ‘Aztec Maiden’ die vijf jaar geleden op het strand belandde
was natuurlijk een cadeautje, landelijke aandacht
in de media, maar goed beschouwd hebben wij
daar weinig kunnen doen. Er hoefde geen enkel
bemanningslid van boord gehaald te worden.
Toen de Wan Chun in 1972 strandde hebben wij
22 bemanningsleden met de broek van boord
gehaald. Een broek is een reddingsgordel waaraan een soort juten broek aanhangt. Met een
raket wordt een lijn overgeschoten naar het schip

en kunnen de schepelingen een voor een aan wal
worden getrokken. De originele raket en broek
die gebruikt zijn bij de Wan Chun hangen nog
steeds in het boothuis. Tegenwoordig worden
deze technieken niet meer gebruikt”.
“De Seatrac, het voertuig dat de boot naar en in
zee brengt en uit zee haalt is aan het eind van
haar bestaan. Er staat al een opvolger klaar in het
boothuis, de ‘Challenger’. De aanhanger is nog in
de maak en komt binnenkort naar Wijk aan Zee,
dan heeft Wijk aan Zee het meest geavanceerde
lanceervoertuig van de hele kust. Het boothuis
moet nog wel worden aangepast, wij gaan intern
verbouwen, zodat het er allemaal inpast.
De ‘Challenger’ is behoorlijk groter dan de
huidige ‘Seatrac’. Volgens de planning moet het
eind van het jaar klaar zijn. Het station Wijk aan
Zee is het enige station dat gespecialiseerd is in
‘abseilen’. Wij oefenen regelmatig abseilen bij
de Noordpier. Je weet niet hoeveel mensen per
jaar van de pier vallen of springen. Dat laatste is
meestal hun hondje achterna, elke keer worden
wij opgeroepen, het station IJmuiden is er niet
voor toegerust, dat is een havenstation”.
Dennis: “Als er mensen zijn die zich willen
aanmelden zijn ze welkom, maar hou er rekening
mee dat van de vijf aanmeldingen er vier afvallen. Wij zijn allemaal vrijwilliger, maar vrijwillig
betekent niet vrijblijvend. Je bent dag en nacht
oproepbaar. Je moet echt enthousiast zijn, ik liep
op mijn vijfde jaar al achter de boot aan en wist
al dat ik later zou meevaren. Eerst krijg je een
kennismakingsgesprek. Waarom wil je vrijwilliger worden bij de KNRM. Dan krijg je een cursus
EHBO en EHBO plus. Dan krijg je een snuffelstage, dat is een periode waarin je alle facetten
van ons werk proeft. Dat doe je met een buddy.
Als het klikt dan kun je aan je opleidingstraject

Eigen jongerenmagazine maken

Op bezoek in Ströbeck

Een kleine delegatie uit Wijk aan Zee heeft op 19
augustus het feest mogen bijwonen ter gelegenheid van de plaatsing van Ströbeck op de
Unescolijst (als niet materieel erfgoed). De meer
dan 1000 jaar schaaktraditie in Ströbeck, een
dorpje in het Harzgebergte in Duitsland, waar de
kinderen standaard schaakles krijgen op school,
wat uniek is in de wereld, is voor de stichting
Unesco aanleiding geweest het Culturele dorp
van Europa te plaatsen op de lijst.
Met een Sering en een boombank, toog de delegatie uit Wijk aan Zee naar Ströbeck om het dorp
te feliciteren met het geplaatst zijn op de Unescolijst. Op de feestelijke dag, voerde de dansgroep
uit Bystré een prachtig dansstuk op en ook het
schaaktoneelgezelschap uit Ströbeck schitterde
weer als vanouds.
Vanuit Wijk aan Zee liet Wazco zichzelf weer met
groot succes horen en de rest van het Wijk aan
Zee’se gezelschap zong uit volle borst een korte
serenade voor de bezoekers. Dit naast allerlei
toespraken van o.a. de burgemeester. Zeer voldaan, met de vriendschappen verder aangehaald,
vertrok de delegatie weer op de maandagochtend
direct of via een omweg richting Wijk aan Zee.

Heb jij altijd al eens een tijdschrift willen maken?
Eentje waarvan jij mag bepalen wat erin komt te
staan en hoe het eruit gaat zien? Dit najaar krijg
je deze kans! Ben jij tussen de 12 en 18 jaar oud
en woon je in Wijk aan Zee? Meld je dan snel aan
voor dit project. Met Vrijstaat Roetz ga je aan de
slag met het samenstellen, schrijven en ontwerpen van een magazine. Alles mag en kan. Samen
met de redactie van Roetz ga jij ontdekken hoe
je jouw onderwerp op papier krijgt en grafisch
ontwerper Henk Tijbosch legt je uit hoe je een
magazine vormgeeft. En vind je bijvoorbeeld
striptekenen leuk, of fotograferen? Dan kun je
daar ook meer over leren.
In een periode van vier maanden maak jij samen
met ervaringsdeskundigen en leeftijdsgenoten
een magazine dat daarna zal worden gepresenteerd aan vrienden en familie.
Geef je snel op voor dit unieke project!
Aanmelden kan per mail via info@roetz.nl onder
vermelding van je naam en adres.
De eerste van de ongeveer vijf bijeenkomsten
staat gepland op maandag 16 oktober om 16.00
uur in Dorpshuis De Moriaan.
Dit project is een initiatief van de Dorpsraad en
wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Gebiedsgericht Werken van de gemeente Beverwijk.
Vrijstaat Roetz is een platform voor proza, poëzie
en opinie in de IJmond. Het is opgericht als een
tijdschrift dat anders was en is dan de al bestaande tijdschriften. Roetz is vrijheid! Met andere
woorden: een open podium voor iedereen. Ondertussen bestaat Roetz niet meer alleen uit een
tijdschrift, ook betreft het boeken en bijeenkomsten, maar altijd zonder winstoogmerk. Roetz wil
verbinden en kansen bieden.
Meer informatie over Roetz is te vinden op:
www.roetz.nl.

van minstens 3 jaar beginnen en zal je ook een
zogeheten pieper gaan dragen”.

ondernemer, heeft een adviesbureau voor (haven)
beveiliging en installatietechniek.

Dennis is werkzaam bij Vopak, waar hij General Manager is bij Vopak Agencies Amsterdam.
Vanaf 1 januari wordt hij dat bij Vopak Agencies
Singapore. Daar zal hij minstens drie jaar met
zijn vrouw Esther blijven. Er zijn drie plaatsvervangende schippers bij het station Wijk aan Zee,
dus dat zal geen probleem geven en of na drie
jaar Dennis terugkomt weten ze nog niet, maar
‘eenmaal KNRMer, altijd KNRMer’ kennende is
de kans aanwezig. Peter is sinds kort zelfstandig

Eenmaal een KNRMer, altijd een KNRMer.
Tijdens de oefening op de maandagavond en
zaterdagmiddag zitten in de kantine een aantal
mannen, die dertig, veertig jaar dienst achter
de rug hebben. Zij komen bij elkaar en praten,
drinken koffie, halen herinneringen op, zij horen
er nog steeds bij. Toen ik ze de veteranen noemde
werd ik gecorrigeerd, wij zijn ‘Oud Zout’.
KNRMers zijn een trots deel van ons dorp.
Tekst en foto: Georges van Luijk

Gratis aanhangwagen voor afval

Vanaf 1 september kunnen inwoners van Beverwijk gratis een aanhangwagen gebruiken om
grof afval naar het afvalbrengstation in Beverwijk of Velsen te brengen. U kunt drie uur lang
gratis gebruik maken van een aanhangwagen
van Boedelbak. De service is uitsluitend voor
particulieren. Denk bijvoorbeeld aan meubilair,
kapotte huishoudelijke apparaten, grof tuinafval
en bouwafval. De gemeente wil met deze service
haar inwoners extra stimuleren om hun grof
huishoudelijk afval naar het afvalbrengstation
van HVC te brengen.
Aanhangwagen reserveren
U kunt de aanhangwagen reserveren via www.
boedelbak.nl of bij een ophaallocatie van Boedelbak binnen Beverwijk, Heemskerk of Velsen. U
betaalt wel eerst huur en een borg van 75 euro.
De borg krijgt u terug als u de aanhangwagen
terugbrengt. Het huurbedrag wordt binnen zeven
werkdagen weer teruggestort als u voldoet aan
twee voorwaarden: u heeft de boedelbak niet langer dan 3 uur geleend en u heeft een ondertekend
huurformulier met een stempel van het HVC
afvalbrengstation. Het gestempelde huurformulier mailt u naar info@boedelbak.nl of stuurt u
naar Boedelbak, antwoordnummer 10503, 2130
VC Hoofddorp.
Ophaallocaties Boedelbak
De aanhangwagen kan op de volgende locaties
opgehaald worden: BP Parallelweg 1 Beverwijk,
Tinq Jan Ligthartstraat Heemskerk, BP de Baandert 3 Heemskerk, BP IJmuiderstraatweg 120
IJmuiden en Total De Kamp Velserbroek.
Afval scheiden
De afvalsoorten die gescheiden worden op het
afvalbrengstation, worden daarna zoveel mogelijk
gerecycled. Afval heeft waarde. In afval zitten
waardevolle materialen die gebruikt worden als
grondstof voor nieuwe producten.

Belangrijke telefoonnummers
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454
Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 279 100
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045
Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond:
263863 - www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel 0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving: (riool,
groen, bestrating en straatverlichting):
Afdeling Wijkzaken Beverwijk 256256
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente gebeidsverbinder BeverwijkWest: 256256
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@
gmail.com
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Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Zondag 1 oktober
Heliomare start: Wijckloop; 09.30 – 13.00 uur
09:30: Trimloop kinderloop 1.5 en 3 km
09:35: Heliolympics
09:50: Trimloop 5 km
10:45: Trimloop 10 en 16 km
Dorpskerk Concertenreeks: Herfststorm met
Marco Bakker en Jong talent; 12.30 – 13.45 uur
Vanuit de Dorpskerk: Rondje Wijk aan Zee; wandeling met gids rond het dorp; vertrek 14.00 uur
Radarbunker en Küverbunker: Openstelling van
13.00 – 16.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur
Donderdag 5 oktober
Sonnevanck: Muziek op donderdag met Freddy
Koridon; 21.00 uur
Vrijdag 6 oktober
Duinpark Paasdal: Wild en Noten met muziek
van Arthur Ebeling; 18.00 – 21.00 uur
Sonnevanck: Live Muziek: Leonard Busselaar &
Robert Swijgman; 21.30 uur
Zaterdag 7 oktober
Café de Zon: Het Alkmaars Straatorkest met “Aso
on Cruise”; 20.30 uur
Sonnevanck DinerClub: Del Norte; 22.00 uur
Timboektoe Eindfeest; 22.00 uur
Zondag 8 oktober
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 - 16.00 uur
Herfst Bokkentocht; Deelnemende tapperijen:
Gewoon in Wijk aan Zee; Hotel Café Restaurant
Sonnevanck; Strandpaviljoen Sout; Het Strandhuis; Het Zomerhuis; Strandpaviljoen De Kust;
Het Wapen van Wijk aan Zee; Café de Zon;
Dorpshuis De Moriaan; La Baliza; Restaurant
Klein Zwitserland; Steakhouse Santé; De Liefhebbers; SunSeaBar. 12.00 – 18.00 uur
La Baliza: Gaaf Coverband; 14.00 – 18.00 uur
Steakhouse Santé: Optreden van Carlo Punt;
14.00 - 18.30 uur.
Gewoon in Wijk aan Zee: Optreden van zanger &
entertainer Han Holland; 16.00 – 20.00 uur
Woensdag 11 oktober
De Moriaan: vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Donderdag 12 oktober
Sonnevanck: Kim Schulte & Daan Krakers, 2de
donderdag; 21.00 uur
Vrijdag 13 oktober
Kop van WaZ: opening expositie 12,5 jarig bestaan Kop van WaZ; 17.00 uur
Duinpark Paasdal: Wild en Noten met muziek
van David van Aalderen; 18.00 – 21.00 uur
Sonnevanck swingt: Busquitos; 21.30 uur
Zaterdag 14 oktober
De Moriaan: Rummikub Open Drive van vereniging ‘De Zandloper’; 13.00 uur
De Moriaan: Vertrekpunt Evolutiewandeling met
Lisette van der Wel; 14.00 - 17.00 uur
La Baliza: Let’s Party: Karaoke - Disco; 21.00 uur
Sonnevanck Swingt: Supertribute; 22.00 uur
Zondag 15 oktober
La Baliza: Keezdrive ; 13.00 uur
Dinsdag 17 oktober
De Moriaan: Afra’s Seniorenmaaltijd; 17.00 uur
Woensdag 18 oktober
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30 – 23.00 uur
Donderdag 19 oktober
Sonnevanck: DDDD Leo & Friends; 21.00 uur

Vrijdag 20 oktober
Duinpark Paasdal: Wild en Noten met muziek
van Arthur Ebeling; 18.00 – 21.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: “Ode aan de
Industrie” van Egon Kracht; 19.00 uur
Sonnevanck Swingt: Singeltjesklubb; 21.30 uur

Dorpskerk

Zondag 1 oktober 10.00 uur
Voorganger ds D. Fisser

Zaterdag 21 oktober
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis speciale
rondleiding: Kunstkennis; 14.00 uur
De Moriaan: Moriaan Darts; 19.30 uur
Sonnevanck: Ska Fe; 21.30 uur
Zondag 22 oktober
De Moriaan Puzzelrit; start 10.00 uur
Hoge Duin: Vertrek van de Rondleiding Atlantikwall; 11.30 - 14.30 uur
Dinsdag 24 oktober
De Moriaan: Mega Sportinstuif voor kinderen
t/m 12 jaar; 13.00 – 15.30 uur
Woensdag 25 oktober
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis speciale
kinderrondleiding: Staalsafari; 14.00 uur
Donderdag 26 oktober
Sonnevanck: Lucky Monday; 21.00 uur
Vrijdag 27 oktober
Duinpark Paasdal: Wild en Noten met muziek
van: David van Aalderen; 18.00 – 21.00 uur
Sonnevanck: Crazy piano’s; 21.00 uur
Zaterdag 28 oktober
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis speciale
avondrondleiding; 20.00 uur
Sonnevanck Swingt: LIVE FM; 22.00 uur
Zondag 29 oktober
De Moriaan: RoHa Gitarenbeurs; 10.30 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis speciale
dansante rondleiding met Sophia Maria Kienhuis; 13.00 en 15.00 uur

D’nD Dance bestaat vijf jaar

En dat gaan wij vieren! Na enkele verhuizingen en tegenslagen kunnen we zeggen dat na
vijf jaar, we sterker zijn dan ooit met ruim
120 leerlingen, 5 docenten en met een vast
team aan vrijwilligers. We zijn groter dan
ooit, we groeien dit seizoen nog meer en dat
gaan we vieren! Met nieuwe lessen zitten
wij nu vijf dagen in de Moriaan met breakdance, dansmix, hiphop, selectie teams,
ballet, peuterdans en kleuterdans en voor
de volwassenen een uurtje zumba. En vijf
dagen in Velsen-Noord.
In de week van 9 oktober hebben wij een
open les week, iedereen mag mee doen en
komen kijken, een proefles is gratis. En we
sluiten deze feestelijk week af zaterdagmiddag in ons eigen pand inVelsen Noord.
meer weten, mee doen of heb je vragen?
info@dnddance.com. Voor informatie zie:
www.facebook.nl/dnddance2you

Evolutiewandeling in Wijk aan Zee

In deze bijzondere wandeling beleef je het grote
krachtenspel van de evolutie van het leven, vanaf
het ontstaan van de aarde 4,5 miljard jaar geleden. Al lopend ervaar je hoe de creatieve impuls
van het leven heeft geleid tot steeds grotere
complexiteit, diversiteit en bewustzijn. En tot
jou. Vragen over toeval en bedoeling, verleden
en toekomst, jij en de wereld, komen in en door
dit verhaal aan de orde. Je gaat kijken met nieuwe
ogen. Organisator is oud-dorpsgenoot en antropoloog Lisette van der Wel
Datum: zaterdag 14 oktober, 14.00 -17.00 uur
Locatie: strand en duingebied van Wijk aan Zee.
Verzamelen vanaf 13.45 uur voor De Moriaan.
Aantal deelnemers: 6-12 personen
Kosten: € 20 p.p. Informatie en aanmelding:
lisette.vanderwel@xs4all.nl of 06-42414104

Zondag 15 oktober 10.00 uur
Voorganger ds A. van Nierop

Concert Herfststorm

Het afsluitend concert van de zomerconcertenserie in de Dorpskerk staat in het
teken van de stem: zang, koormuziek en
opera op zondag 1 oktober. Een verrassend
optreden van Marco Bakker en jong zangtalent door het meisje van de Spar and friends.
Aansluitend is er een rondwandeling met
een gids van Rondje Wijk aan Zee, start
vanaf de Dorpskerk om 14.00 uur. Naast
historische wetenswaardigheden zal de gids
ook vertellen over de speciale vegetatie van
het Zeedorpenlandschap. De Radar- en
Küverbunker zijn die dag geopend van 13.00
– 16.00 uur. Deelname is gratis.
Van harte welkom bij Herfststorm !
Zondag 1 oktober, aanvang: 12.30 uur.

Rummikub Drive ‘De Zandloper’

Op zaterdag 14 oktober 2017 zal rummikubvereniging: “De Zandloper” weer
haar jaarlijkse najaar open-drive houden in
Dorpshuis De Moriaan aanvang 13.00 uur.
Er wordt gespeeld met het 4-3-2-1 systeem
en er worden 2 maal 5 spelletjes gespeeld.
Tussen de tweemaal 5 spelletjes is er ruimte
genoeg voor een drankje, hapje in de foyer.
Natuurlijk hebben we weer een heel mooie
loterij en dit keer hebben we weer het mandraden met als prijs een goed gevulde mand
of een variant hierop.
De kosten voor de drive zijn E 3,00 p.p.
De loten kosten E 2,50 per mapje (met 5
nummers), en 3 mapjes voor E 6,00.
U kunt zich opgeven, telefonisch bij: Jacqueline Beekman, tel.: 020-6454823 of jacquelinebeekman@ziggo.nl of op 14 oktober aan
de zaal tussen 12.30 uur en 12.45 uur.

Zondag 29 oktober 10.00 uur
Voorganger ds E. Baljet te Monnickendam

Odulphusparochie

Zaterdag 7 oktober 19.00 uur
Themaviering met Themakoor
Voorganger pater Roland Putman
Zondag 15 oktober 9.30 uur
Woord- en communieviering met Odulphuskoor
Voorganger pastor Nico Smit
Zaterdag 21 oktober 19.00 uur
Familieviering met Jeugdkoor
voorganger pater Roland Putman
Zondag 29 oktober 09.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger pater Roland Putman

Oecumenische bijbelkring

Maandag 16 oktober is de tweede avond van de
oecumenische bijbelkring. ds. Arrie van Nierop
leidt het gesprek in. Er is dit jaar gekozen voor
“lastige bijbelverhalen”, deze keer een verhaal uit
het boek Genesis. Aanvang 19.30 uur
Plaats van samenkomst de consistorie van de
Dorpskerk aan het Julianaplein.

Muziekgroep zoekt leden

Sinds maart oefent een muziekgroep elke maandagavond in Cafe de Zon. Op dit moment zijn
7 mensen hard aan het oefenen om met de kerst
een zangkoor te begeleiden die een uitvoering
geeft in Heemskerk. Wij zijn nog op zoek naar
muzikanten die mee willen doen zoals drummers
en blazers. Wilt u ook meedoen, kom dan langs
op maandagavond vanaf 8 uur. Aan meedoen zijn
geen kosten verbonden.

